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Про зміни в складі територіальних виборчих комісій 
Охтирського району Сумської області, що здійснюють підготовку 

та проведення місцевих виборів

Розглянувши подання місцевих політичних партій, про утворення 
депутатських фракцій, яких оголошено на першій сесії Верховної Ради 
України поточного скликання: Сумської Обласної організації
ПОЛІТИНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Охтирської районної партійної 
організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Сумської області,

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, пункту 1 частини другої 
статті 23, статті 34, частин десятої -  тринадцятої, п’ятнадцятої статті 203, 
частин четвертої, шостої -  восьмої статті 208 Виборчого кодексу України 
Охтирська районна територіальна виборча комісія п о с т а н о в л я є :

1. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що 
здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, утвореного та 
сформованого постановою Охтирської районної виборчої комісії від 25 серпня 
2020 року № 10 «Про утворення та формування складу сільських, селищних 
територіальних виборчих комісій Охтирського району Сумської області» 
згідно додатків 1-4.

2. Сільським, селищним територіальним виборчим комісіям, до складу 
яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни у визначений 
цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з належним додатком надіслати Боромлянській 
сільській, Великописарівській селищній, Грунській сільській, Черниччинській 
сільській територіальним виборчим комісіям.

4. Дану постанову оприлюднити в засобах масової інформації та на 
офіційному сайті райдержадміністрації.
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Додаток 1 до Постанови 
Охтирської районної територіальної 

виборчої комісії Сумської області 
від 27 серпня 2020року №11

Боромлянська сільська територіальна виборча комісія 
Охтирського району Сумської області

Припинити достроково повноваження голови комісії:
Таценко Наталії Анатоліївни, 1960 року народження - від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" (у зв’язку з внесенням 
подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії)

Включити до складу комісії головою:
Солодку Людмилу Анатоліївну 1980 року народження -  від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

І.ВАЩЕНКО

Додаток 2 до Постанови 
Охтирської районної територіальної 

виборчої комісії Сумської області 
від 27 серпня 2020року №11

Великописарівська селищна територіальна виборча комісія 
Охтирського району Сумської області

Припинити достроково повноваження заступника голови комісії:
Хижняк Павла Івановича, 1965 року народження -  від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ (у зв’язку з внесенням 
подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії)

Включити до складу комісії заступником голови:
Зінов’єва Григорія Миколайовича 1964 року народження -  від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Юхименко Володимира Анатолійовича, 1981 року народження -  від 

місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням 
якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії)

Секретар Охтирської районної 
територіальної виборчої комісія



Включити до складу комісії:
Котлярову Тетяну Вадимівну, 1989 року народження члена комісії - від 

місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Секретар Охтирської районної
територіальної виборчої комісія І.ВАЩЕНКО

Додаток 3 до Постанови 
Охтирської районної територіальної 

виборчої комісії Сумської області 
від 27 серпня 2020року №11

Грунська сільська територіальна виборча комісія 
Охтирського району Сумської області

Припинити достроково повноваження голови комісії:
Капусти Людмила Михайлівна 1957 року народження -  від місцевої 

організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 
виборчої комісії)

Включити до складу комісії головою:
Богомол Варвару Дмитрівну, 1958 року народження -  від місцевої 

організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Нечай Олена Іванівна, 1965 року народження -  від місцевої організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" (у зв’язку з внесенням подання 
про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру 
такого члена було включено до складу виборчої комісії)

Включити до складу комісії :
Тимурка Надію Михайлівну, 1962 року народження - від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".

Секретар Охтирської районної 
територіальної виборчої комісія І.ВАЩЕНКО



Додаток 4 до Постанови 
Охтирської районної територіальної 

виборчої комісії Сумської області 
від 27 серпня 2020року №11

Чернеччинська сільська територіальна виборча комісія 
Охтирського району Сумської області

Припинити достроково повноваження голови комісії:
Грищенко Лариси Леонідівни,. 1976 року народження -  від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ’’СЛУГА НАРОДУ" року народження 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 
виборчої комісії)

Включити до складу комісії головою:
Головко Василя Михайловича, 1950 року народження від місцевої 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Припинити достроково повноваження члена комісії:
достроково припинити повноваження члена комісії Головка Василя 

Михайловича, 1950 року народження -  від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Включити до складу члена комісії:
Грищенко Лариса Леонідівна, 1976 року народження члена комісії від 

місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Секретар Охтирської районної 
територіальної виборчої комісія І.ВАЩЕНКО


